


методичні положення й висновки дисертаційного дослідження відповідають 

тематиці науково-дослідних робіт Національного університету 

кораблебудування імені адмірала Макарова, зокрема темам: «Сталий 

розвиток України та її регіонів в умовах посилення інтеграційних процесів» 

(номер державної реєстрації 0115U0001493) та «Розвиток механізмів 

логістичного управління на підприємствах морегосподарського комплексу» 

(номер державної реєстрації 0115U003474). Особистий внесок автора полягає 

в обґрунтуванні теоретико-методичних та прикладних аспектів щодо 

реалізації парадигми трансформації розвитку регіональних організаційно-

управлінських механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну 

сферу. 

 

Наукова новизна одержаних результатів. Наукові результати 

дослідження полягають у вирішенні важливого для економіки України 

завдання теоретико-методичного обґрунтування розвитку регіональних 

організаційно-управлінських механізмів інтеграції аквакультури в 

рекреаційно-туристичну сферу, зокрема:  

удосконалено: 

 визначення поняття «акватуризм» як окремого виду екологічного 

відпочинку на підприємствах рибогосподарських комплексів, що, на відміну 

від традиційного трактування «подолання різноманітних водних маршрутів 

за допомогою спеціалізованих плавальних засобів», має на увазі і 

відвідування акваферм в якості  нових туристичних маршрутів; 

 методологія підвищення ефективності функціонування акваферм 

та екологічних показників аквакультури, яка дозволяє знизити економічні, 

екологічні та біологічні ризики в аквакультурі, зменшити вплив на 

навколишнє середовище найбільш широко використовуваних виробничих 

систем, а також стимулювати інвестиції та впровадження виробничих систем 

з низьким впливом; 



 багатокритеріальний аналіз, де критерії вибору відповідних 

територій включають вплив аквакультури на навколишнє середовище, 

існування та інтереси інших суб'єктів господарювання та їх взаємозв'язок з 

аквакультурою, показує, що масштаби прогнозованого зростання 

виробництва аквакультури, швидше за все, компенсують приріст 

ефективності, досягнутий лише за рахунок ринкових сил; 

 організаційно-правову модель надання прибережних територій в 

оренду для здійснення рибогосподарської та туристично-рекреаційної 

діяльності в рамках існуючого законодавства та з урахуванням складнощів 

поділу акваторії для акватуризму. 

набули подальшого розвитку: 

 інтеграційна модель аквакультури і рекреаційно-туристичної 

сфери дозволяє побачити можливості синергії цих двох сфер, та отримати 

економічну вигоду та диверсифікацію виробництва; 

 комплекс розроблених рекомендацій щодо усунення конфліктів 

стосовно поділу територій між рекреаційно-туристичною сферою та 

аквакультурою дозволяє екологізувати технології, врахувати соціальні 

вимоги та популяризувати переваги штучного розведення перед риболовлею; 

ці рекомендації можуть зменшити неминучі конфлікти між зростаючою 

галуззю аквакультури та іншими економічними суб’єктами, зменшити 

сукупний вплив, спричинений багатьма фермерами, що працюють в тій же 

місцевості, та допомогти мінімізувати ризики, пов’язані зі зміною клімату; 

 засади ефективних організаційно-управлінських механізмів 

розвитку акватуризму як самостійного виду рекреації представляє 

економічну цінність, яку створює туризм для акваферм, а державна політика 

(регулювання та стандарти; просторове планування та зонування; фіскальні 

стимули; дослідження, розширення та навчання, що фінансуються 

державою); 

 діагностика наслідків децентралізації в Україні для аквакультури 

і туризму, де особлива увага приділяється включенню територіальної 



перспективи та регіонального розвитку, що ведеться громадами для сталого 

розвитку риболовних районів, адже українська аквакультура в умовах 

сталого розвитку потребує підтримки не лише з боку центральних органів 

державної влади, а й від місцевих урядовців та суспільства; 

 система фінансування акватуристичного бізнесу задля 

стимулювання виробництва якісної, екологічно чистої та безпечної продукції 

аквакультури та створення туристичної складової на аквафермах. 

 

Практичне значення отриманих автором наукових результатів. 

Запропоновані рекомендації Арчибісової Д.С. використовуються у 

практичній діяльності Миколаївського обласного фонду розвитку і 

підтримки громадських ініціатив (довідка № 52 від 10.02.2021 р.); 

Регіонального фонду підтримки підприємництва в Миколаївській області 

(довідка № 16/69 від 15.02.2021 р.). Розробки автора впроваджено в 

навчальний процес Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова (довідка № 66-11/1738 від 30.04.2021 р). 

 

Повнота висвітлення результатів дослідження в опублікованих 

працях. Основні положення та результати дисертаційної роботи висвітлено 

18 наукових працях загальним обсягом 8,72 друк. арк., з яких особисто 

автору належить 4,78 друк. арк., у тому числі: 1 стаття у наукометричній базі 

Web of Science; 8 статей у наукових фахових виданнях, які включені до 

міжнародних наукометричних баз; 1 – у наукових виданнях іноземних 

держав; 8 – у матеріалах науково-практичних конференцій. 

 

Оцінка викладення й оформлення дисертації. Дисертація 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (у першому розділі 58 найменування, у другому – 19 

найменувань і у третьому – 26 найменування), 3 додатків. Повний обсяг 

дисертації становить 233 сторінок, з них основний текст 185 – сторінок, 



анотація – 19 сторінок, список використаних джерел 13 – сторінок, додатки – 

16 сторінок. Робота містить 24 таблиці та 24 рисунки на 40 сторінках. 

Одержані автором результати дослідження з теорії і практики 

характеризують високий рівень рекомендацій методичного і практичного 

характеру для розробки парадигми розвитку регіональних організаційно-

управлінських механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну 

сферу. Вони доведені до впровадження у якості методичних і практичних 

розробок. 

 

Дотримання академічної доброчесності. При написанні 

дисертаційної роботи автором дотримано етичні принципи, що визначені 

законодавством про освіту та науково-технічну діяльність. Підтвердженням 

чого виступає: наявність посилань на літературні джерела та джерела 

інформації при обґрунтуванні власних висновків і пропозицій; надання 

достовірної інформації про використані методи, методики, прийоми та 

результати проведеного дослідження. 

 

Дискусійні положення та зауваження по змісту дисертаційної 

роботи. Оцінюючи позитивно дисертаційну роботу Арчибісової Д.С., 

вважаю за доцільне висловити наступні зауваження: 

1. В теоретичному плані потребувало б більшого узагальнення 

наукове визначення позиції автора щодо твердження відносно сутності 

поняття «рекреаційно-туристична сфера», що значно поглиблює область 

дослідження. 

2. Аналізуючи сучасний стан рекреаційно-туристичної діяльності в 

Україні, авторці необхідно було б також звернути увагу на динаміку розвитку 

готелів та інших місця для тимчасового проживання, санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів, дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, які 

працювали влітку, колективних засобів розміщування. Це дозволило  більш 



детально визначити суб’єктів розвитку регіональної аквакультури в 

організаційно-управлінському механізмі. 

3. Аналізуючи тенденції розвитку аквакультури доцільно було б 

розглянути динаміку використання водних об’єктів,  що значно розширило 

заходи з удосконалення організації оренди ставків і побудови бізнесу в 

незалежних від територіальних громад або держави умовах, переважно в 

контрольованих умовах вирощування риби (наприклад садкові господарства, 

рециркуляційні системи тощо). 

4. Удосконалюючи організаційно-управлінський механізм інтеграції 

аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу, автором не визначено методи 

та засоби управління. Організаційно-економічний механізм інтеграції 

аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу буде  ефективно реалізуватися 

в системі менеджменту в комплексі всіх організаційних заходів, операцій і 

прийомів, спрямованих на підвищення рівня конкурентоспроможності. 

5. Досліджуючи децентралізацію організаційно-управлінського 

апарату рибного господарства та туризму, дисертанту необхідно було б 

також звернути увагу на удосконалення нормативно-правової бази щодо 

ведення аквакультури та узгодження її з вимогами міжнародних договорів 

України. 

Проте, наведені зауваження у більшості носять дискусійний характер 

та не знижують загальної позитивної оцінки теоретичної і практичної 

цінності дисертаційної роботи. Дисертант продемонструвала гарне розуміння 

та відчуття актуальності проблеми. Дисертаційна робота є кваліфікованою 

науковою працею, виконаною автором особисто, характеризується єдністю і 

логікою викладення, містить науково обґрунтовані теоретичні результати і 

методичні положення, які мають безперечно практичну значущість для 

формування засад розвитку регіональних організаційно-управлінських 

механізмів інтеграції аквакультури в рекреаційно-туристичну сферу України.  

 

 




